Referat af årsmøde i Lokalrådet 16. marts 2022, afholdt i
mødelokale i P. Olesen Idrætscenter
1. Valg af ordstyrer:
Christian Steffensen valgt
2. Valg af referent:
Mai Boi Pedersen valgt
3. Godkendelse af dagsorden
Ordstyrer konstaterede, at årsmødet er indkaldt rettidigt og at dagsordenen følger
vedtægterne
4. Formandens beretning v. Ejvind Olsen, formand for Lokalrådet
En kort præsentation af nuværende Lokalråd:
Ejvind Olsen
Formand
Martin Sørensen
Næstformand
Bente Gleerup
Kasserer
Vagn Christensen
Medlem af bestyrelsen
Flemming Iskov
Medlem af bestyrelsen
Mai Boi Pedersen
Repræsentant for Hovedgård Idrætsforening
Michael Træholt Madsen
Repræsentant for Hovedgård Borgerforening
Henrik Thaysen
Mia Hansen

Suppleant til bestyrelsen
Suppleant til bestyrelsen

Søren Haubjerg
Flemming Iskov

Tovholder for Bypedeller
Bypedel

Formandens beretning:
Mødeaktivitet
Der har været stor mødeaktivitet i 2021 (69 møder i alt) affødt af de mange projekter som
Lokalrådet arbejder med samt Kommunalvalget. Mange af møderne har været afholdt som
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virtuelt eller en kombination af fremmøde og virtuelt. Vi foretrækker nu det personlige
fremmøde.
Af projekter som Hovedgård Lokalråd i 2021 har været involveret kan nævnes:
Vælgermøde Kommunevalg 2021
Vi afholdt i samarbejde med Horsens Folkeblad vælgermøde i Hovedgård Hallen
Områdefornyelse Stationspladsen
Program for projektet er udarbejdet og klar til at blive behandlet som følger:
- Oplandsudvalget den 10. februar 2022 (der var opbakning herfra til at gå videre
med det)
- Økonomiudvalget den 22. marts 2022
- Byrådet den 29. marts 2022
Herefter sendes projektet i udbud blandt inviterede Landskabsarkitekter. Ifølge nuværende
tidsplan forventes opstart af projektet sommer 2022. Når Landskabsarkitekt er udpeget, vil
der blive afholdt Borgermøde omkring projektet.
Lokalrådet har afholdt erfaringsudvekslings møder med Lund og Hansted Egebjerg som
også har fået bevilget midler til Områdefornyelses projekter.
Vi har et godt samarbejde med Horsens Kommune omkring projektet, og ser frem til at
projektet realiseres.
Infoskærm
Vi har fået tildelt midler fra Horsens Kommune til Infoskærm som er opsat i vindue mod
Horsensvej hos Røde Kors i Hovedgård. Tak til Røde Kors for at stille vindue og strøm til
rådighed.
På Infoskærm vil Lokalrådet løbende oplyse tidligere, nuværende og fremtidige projekter
som Lokalrådet er involveret i. Så vi kan anbefale at man jævnligt kommer forbi Røde Kors i
Hovedgård og læser informationer på Infoskærmen.
Bio Diversitet, Blomstereng
Hovedgård har mange grønne områder der alene er udlagt som græs uden anden funktion.
Hovedgård Lokalråd vil i samarbejde med Horsens Kommune udpege områder i Hovedgård
der kan omlægges til Blomstereng, med god Bio Diversitet for insekter og fugle.
Omlægningen giver samtidig et flot flor af blomster.
Vedligehold af græsområder minimeres efter omlægning, hvilket er til fordel for Bypedeller
og Horsens Kommune.
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Vi har fået tildelt midler fra Mellembypuljen til omlægning af området ved Sogneskellet 3
og 22, samt oprensning af Skovsøen ved Sogneskellet 3. Disse to projekter forventes
afsluttet sommer 2022.
Området vil blive meget attraktivt for mennesker, fugle, insekter og padder nu hvor også
Søen er blevet oprenset.
Bypedel
Jeg vil gerne hermed takke de nuværende Bypedeller for det store arbejde de har udført i
sæson 2021 og håber, at de vil fortsætte i sæson 2022 og meget gerne med lidt flere
Bypedeller.
Jeg skal her appellere til at man gerne melder sig som en del af Bypedel-ordningen.
Søren Haubjerg eller Flemming Iskov kan kontaktes vedr. Bypedel-ordning,
Hundeskov
Arbejdet med etablering af en Hundeskov er udført i tæt samarbejde med
”Støtteforeningen til Hovedgård Hundeskov” og Horsens Kommune.
Området Ørridslevvej 14, der er på ca. 25.000 m2, bag Daginstitution Vildrosen, er i dag i
spil omkring etablering af en Hundeskov.
Det har været et meget langt og sejt træk på ca. 4 år for at nå hertil, at der nu hos Horsens
Kommune er anmodet om at anlægge en Hundeskov på området.
Jeg kan oplyse at tegninger til Hundeskoven er tilrettet ikke mindre end 14 gange. Netop
nu afventer vi en udtalelse fra Horsens Kommune Trafikafdeling vedr. trafikplan for
området herunder parkeringspladser på areal for Hundeskoven.
Hvis der kommer accept fra Horsens Kommune til at anlægge Hundeskov på arealet, skal
der søges om midler fra Mellembypuljen til opsætning af Hegn og indretning af
Hundeskoven.
Togstop i Hovedgård
Som det sikkert er bekendt, har Hovedgård Lokalråd sammen med Horsens Kommune
udarbejdet en rapport vedr. Togstop i Hovedgård. Rapporten, udarbejdet af Rambøll, viser
at der i gennemsnit dagligt vil være ca. 800 passagerer, der vil anvende togstoppet i
Hovedgård.
Netop nu pågår der forhandlinger på embedsmands niveau mellem Trafikministeriet og
Horsens Kommune og Ingeniørfirmaet Rambøll. Lokalrådet kan desværre ikke deltage i
disse møder.
De nyvalgte Byrådspolitikere fra Hovedgård har bekræftet at de vil sikre at Togstop i
Hovedgård vil blive italesat jævnligt på Rådhuset.
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Cykel kantbaner Horsensvej og Ørridslevvej, samt etablering af Gadelys på Ørridslevvej
Der er etableret ny gadebelysning på Ørridslevvej fra Horsensvej og frem til byskiltet ved
Daginstitution Vildrosen.
Horsens Kommune har afslået at udføre Cykel kantbaner på Ørridslevvej.
Julebelysning
Hovedgård Lokalråd har fået tildelt midler fra Horsens Kommune, til etablering af 20 stk.
julebelysning til opsætning på Lysmaster på Stationspladsen, på en del af Vestergade og på
en del af Horsensvej.
Julebelysning skal hvert år opsættes og nedtages af frivillige samt opbevares indendørs fra
januar til oktober.
I dag opbevares julebelysning hos Hovedgård Fjernvarme, og tak for det, men vi skal have
fundet nyt sted til opbevaring inden januar 2023.
Hen over forår 2022 undersøger Hovedgård Lokalråd om der er sponsorer og fonde der vil
tildele midler, til etablering af yderligere julebelysning til opsætning på Horsensvej og
Vestergade.
Generelt stier, fortove og veje
Der afholdes kvartalsmøder med Allan Lyng Hansen og Trine Fog Jakobsen fra Horsens
Kommune for at drøfte hvilke tiltag Vej og Trafik afdeling vil gøre for at udbygge fortove og
veje, samt rette op på den manglende vedligeholdelse.
Det er meget konstruktivt med disse møder hvor Lokalrådet kan påtale mangler og
problemer, for derigennem at kunne fremskynde processen for udbedring. Der er dog altid
et økonomisk og tidsmæssigt aspekt der har indflydelse på processen.
Mange punkter fra møderne vil indgå i Horsens Kommunes Trafikplan 2035
Udkørsel Nord og Syd fra Hovedgård
I Horsens Kommuneplan 2021-2033 er der nævnt etablering af en rundkørsel i Hovedgård.
Hovedgård Lokalråd foreslår at placere rundkørsel hvor Hovedgårdvej møder Gl. Aarhusvej.
Det vil give fordel for udkørsel ved Grumstrup og udkørsel ved Grillhytten da det vil give
ophold i trafikken når den skal passere rundkørsel
Hjertestarter
Hovedgård Lokalråd har opsat en Hjertestarter Vestergade 41, i udendørs skab således at
Hjertestarter er tilgængelig hele døgnet. Vi sikrer udskiftning af elektroder efter brug, og
batteri når det kræves.
Hjertestarter har været i brug 2 gange i 2021 så den har helt sikkert sin berettigelse.
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Samby
Samby er overbygning på de 9 Lokalråd i Horsens Kommune og dermed bindeled mellem
Kommune og de enkelte Lokalråd. I møderne deltager hvert Lokalråd med 2 personer.
Der er afholdt 2 møder i Samby i henholdsvis Lund og Sdr Vissing. Møderne i dag er
primært erfaringsudveksling mellem de enkelte Mellembyer.
Hjemmeside
Hovedgård Lokalråd har egen hjemmeside under portalen Hovedgaard.dk. Vi forsøger at
holde siden opdateret med hvilke projekter vi arbejder med. I kan altid finde seneste
mødereferater på hjemmesiden.
Vi vil anbefale at man med jævne mellemrum besøger hjemmesiden
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode og inspirerende samarbejde i 2021 og
håber vi kan fortsætte i 2022. Der er mange spændende emner og projekter at arbejde
videre med.

Efter formandens beretning var der følgende spørgsmål og kommentarer….
Områdefornyelsen Stationsplads
Hvad har I tænkt jer at lave dernede?
Svar: Ejvind Olsen henviser til Lokalrådets hjemmeside, hvor alt ligger tilgængeligt. Dog er
det først når det er godkendt i kommunen og man kender budgettet, at det endelige idéoplæg blive lavet. Dette vil selvfølgelig blive fremsat for borgerne
Kunstværket. Kunne man tænke et nyt kunstværk ind i planen, gerne et med vand?
Svar: Det er allerede indarbejdet i idé-oplægget
Bio Diversitet
Hvem ejer søen, Sogneskellet 3?
Svar: Det er Horsens Kommune, som ejer det hele
Trekant ved Tornbjerg, den cykler man bare henover
Svar: Det er Tornbjerg Grundejerforening som har etableret det. De er beviste om
problemet, men har ikke en løsning
Regnsvandsbassin er ikke smart at bade i. Skal der sættes et ’badning forbudt’ skilt op?
Svar: Send gerne en mail med gode forslag til lokalrådet, så de har noget at gå videre med
Skal man kontakte lokalrådet, hvis man har flere steder, hvor det kunne være interessant at
lave fornyelser? Fx påskeliljer ved indkørsel til byen
Svar: Man kan også som privatperson søge Mellemby puljen, men kun til offentlig
tilgængelige områder. Indkørsler til byen er allerede på Lokalrådets liste
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Bypedel
Hvad laver en bypedel egentlig?
Svar: En bypedel passer kommunens grønne områder ved f.eks. slå græs, klippe mindre
grene m.v. Horsens Kommune bevilger penge til materialer og maskiner, men selve
arbejdet er udført af frivillige. Ordningen er kommet i stand som supplement til Horsens
Kommunes vedligehold, idet kommunen i dag kun vedligeholder efter behov
Hundeskov
Hvem ejer jorden? Skal der eksproprieres?
Svar: Horsens Kommune ejer stedet
Togstop
Hvad så med busserne? Vil de ikke køre mindre og dermed færre muligheder for oplandet?
Svar: Rapporten viser det modsatte. Der vil fremstå et større behov for busser, for at
transportere folk til og fra stationen.
Hvad med parkering? Skal man så til at parkere ude i de små gader der ligger op til?
Svar: Parkering skal selvfølgelig tænkes ind i hele infrastrukturen. Området nord for banen
er Bane Danmarks. Der er plads til over 100 biler. Hvis det bliver aktuelt, skal der
selvfølgelig tænkes muligheder mht. ekstra trafik ad Østergade.
Togstop enten år 2025 eller år 2027? Hvor kommer det fra?
Svar: Det er et estimat, men har noget med elektrificeringen af banen. Denne er planlagt til
at være færdig 2025
Julebelysning
Bjerne Bruhn oplæg:
Rigtig gode tilkendegivelser fra borgere og erhvervsliv. Bjerne er ambassadør for projektet
for at se om man kan få erhvervslivet til at bidrage til flere ’stjerner’. Indtil nu er der
indsamlet til 12 master, men der skal bruges 22 master ud af Horsensvej. Lokalrådet har
besluttet at det bliver kun til noget, hvis der er til hele Horsensvej. Ordren skal afgives
senest August, hvis ekstra julebelysning skal opsættes 1 2022.
Opfordring: Kender I nogen, som kunne tænke sig at give en ’stjerne’ eller et tilskud, så må
de gerne kontakte Bjerne. Alle firmaer som donorer til projektet får gratis reklame i 2022
på Lokalrådets hjemmeside og på Infoskærmen hos Røde Kors.
Cykelkantbaner og belysning Ørridslevvej
Efter opsætning af lygter på Ørridslevvej ligger fliser skævt
Svar: Brug app’en Giv et praj
Skiltning om ’parkering forbudt’ på cykelsti
Svar: Det er færdselsloven som gælder og at få opsat skilte af kommunen vil nok ikke være
helt let
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Generelt stier, fortove og veje
Hvorfor er der ikke noget fortov fra Coldingvej ud til Vinthervej
Svar: Ifølge Kommunen er det ikke trafikfarligt, da man har mulighed for at gå en omvej
gennem Vinthervej og Katrinelundsvej. Lokalrådet nævner det hver gang de har møde med
Kommunen.
Når man cykler af Tornbjergstien er der nogen store huller
Svar: Lige nu er det ikke entydigt hvem har ansvaret for stien. Man arbejder på at finde ud
af, om det er kommunens eller Grundejerforeningens ansvar.
Der er mange stier i byen, kan man lave en folder med et kort?
Svar: Lokalrådet arbejder allerede på en folder med stier og vandreture i Hovedgård. Man
forventer at søge midler til projektet.
Hjørnet Vestergade/Hovedgårdvej. Kan den blive malet gult igen?
Svar: Man bruger ikke gule kantsten længere. Nu bruger man skilte. Lokalrådet er i gang
med Kommunen, som har sat skiltet det forkerte sted.
Huller i veje?
Svar: Brug app’en Giv et praj
Udkørsel
Er der ikke mere brug for en bedre udkørsel/rundkørsel ved GrillHytten i stedet for i Nord?
Svar: Hvis Lokalrådet kæmper for den sydlige udkørsel, er det opfattelsen at så kan vi
glemme alt om en ny omfartsvej syd om industriområdet og byen. En rundkørsel i nord vil
være mere oplagt, da der er fire indgangsveje. Vi mener tillige at en rundkørsel i Nord også
vil aflaste syd-udkørslen og udkørsel fra Grumstrup til Gl. Aarhusvej.
5. Regnskab 2021
Årets regnskab blev gennemgået af Formanden Ejvind Olsen, da kassereren var
fraværende.
Næsten tkr. 400 i tilskudspuljer, hvoraf ca. tkr. 370 er allokeret til specifikke projekter f.eks.
infoskærm, julebelysning og Vild Natur. Til de specifikke projekter er der forbrugt tkr. 170.
Administrations- og finansielle omkostninger tkr 7,5
Regnskabet er godkendt
6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Hovedgård Lokalråd
Valg til bestyrelsen er for 2 år. På valg til bestyrelsen er;
Ejvind Olsen
modtager genvalg, valgt
Martin Sørensen
modtager genvalg, valgt
Bente Gleerup
modtager genvalg, valgt
Repræsentanter for Idrætsforening og Borgerforening er ikke på valg
Repræsentant for Hovedgård Idrætsforening, Mai Boi Pedersen
Repræsentant for Hovedgård Borgerforening, Michael Træholt Madsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter vælges for 1 år. På valg er;
Henrik Thaysen
modtager genvalg, valgt
Mia Hansen
modtager ikke genvalg
Bjerne Bruhn melder sig som suppleant, valgt
9. Valg af Revisor og Revisor Suppleant
Revisor og Revisor Suppleant vælges for 1 år. På valg er;
Revisor, Kaj Clemmensen
modtager genvalg, valgt
Revisor suppleant, Bjerne Bruhn
modtager genvalg, valgt
10. Evt.
Ejvind Olsen opfordrer alle til at besøge hjemmesiden
Kommentar fra salen: Der mangler én som tager det administrative ansvar om at få
opdateret Hovedgaard.dk med alle foreninger. Lige nu venter man på den nye version, som
er meget lettere at arbejde med.

Indlæg efter Årsmødet: Information ombygning af Hovedgård Svømmehal ved Kaj Clemmensen.
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